В ШКОЛІ

Ігор КОЛЯДА,
доктор історичних наук, професор
(НПУ імені М.П. Драгоманова)

Методика організації та проведення
тематичного оцінювання по темі:
«ЄВРОПА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ 1 8 4 8 1849 рр.» (Всесвітня історія, 9 клас)
Початковий рівень.
1 бал
1 . У якому році була проведена перша парламен
тська реформа у Великій Британії:
а) 1815;
б) 1832;
в) 1837;
г ) 1848.
2. Назвіть ім'я короля, який правив у Франції за
часів Липневої монархії 1830 року.
3. Яка форма правління була встановлена в Німеч
чині після Віденського конгресу?
4. Назвіть російського імператора, під час прав
ління якого в країні відбулося повстання декабристів:
а) Микола І;
б) Олександр І;
в) Олександр II;
г) Герцен О.
2 бали
5. Італійські держави знаходяться на півострові,
який має назву Апеннінський: а) так; б) ні.
6. Малонімецький шлях передбачав об'єднання
Німеччини під егідою Прусії:
а) так;
б) ні.
7. На середину XIX ст. у Великій Британії розпочи
нається промисловий переворот:
а) так;
б) ні.
3 бали
8 . Розкажіть про Л. Кошута.
9. «Її царювання пов’язане з укріпленням морального

авторитета корони. На час її правління припадає зростання
популярності монархії, чому сприяли особисті якості коро
леви, насамперед її вміння триматися просто і з великим
достоїнством. Її сприймали у суспільстві як зразок жінки,
дружини, матері». Про кого йде мова? Що вам відомо

Середній рівень.
4 бали
10. Визначте історичні поняття: фритредерство,
промисловий переворот, революція, політична реак
ція.
11. Підберіть правильні визначення понять, і роз
крийте поняття, яке не має відповідника:
П а р ц е л я ц ія

Ф ритредерство

пр е д ста в н и ки о д н о го з
напрямків російської суспіль
ної думки 1840— 1850-х рр.,
виступали з обґрунтуванням
осо б л и в ого, в ід м ін н о го від
Західноєвропейського шляху
розвитку Росії

Слов'янофіли

поділ зем лі на д р іб н і
ділянки (подрібнення).

Західники

свобод а т о р гів л і та н е 
втручання держави у приват
нопідприємницьку діяльність

5 балів
12. Назвіть основні події та дати революції 1848—
1849 рр. в Австрійській монархії та Угорщині.
13. Якими є основні ознаки Другої Реставрації
Бурбонів? Назвіть їх.
6 балів
14. Складіть історичний портрет О. Герцена.
15. Розставте події у хронологічній послідовності:
а) друга петиція чартистів до парламенту у Великій
Британії;
б) повстання декабристів у Російській імперії;
в) «Березнева» революція у Німецькому союзі;
г) утворення митного союзу в Німецьких держа
вах.

про цю історичну постать?

( 44 )
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Методика організації та проведення тематичного оцінювання по темі:
«ЄВРОПА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ 1848—1849 рр.» (Всесвітня історія, 9 клас)
в ш колі
Високий рівень

Достатній рівень
7 балів
16. Розставте події у хронологічній послідовності
і визначте, яка з них тривала найдовше, а яка була
найкоротшою:
а) період Другої республіки у Франції;
б) Липнева революція у Франції;
в) Кримська війна;
г) друга петиція чартистів до парламенту Великої
Британії.
17. Назвіть основні причини та передумови по
встання декабристів у Російській імперії. Які наслідки
воно мало для країни?

10 балів
22. Порівняйте погляди представників різних пол
ітичних сил та течій у Франції в роки правління ЛуїФіліппа Орлеанського. Яка з них, на вашу думку, мала
історичну перспективу?
23. Як ви вважаєте, які фактори стимулювали, а які
стримували розвиток Німеччини у першій половині
XIX? Обґрунтуйте свою позицію.
11 балів
24. О. Герцен писав: «Коли Угорщина повстала, Авст

рія дихала наладан і зовсім перестала б дихати, якби не зло
чинна рука Миколи І».

Доведіть фактами, що підтверджує (або не під
8 балів.
18.
Зробіть порівняльний аналіз революцій 1848—тверджує) це судження.
25. Як Ви вважаєте, чому повернення до монархі
1849 рр. за такою схемою:
чного правління у Франції, після зречення Наполео
наслідки
причини
рушійні завдання причини
Країна
на, не забезпечило стабільність політичного розвит
сили
поразок
розгор
ку країни у 1815— 1847 рр. та підтримку встановле
тання
ного устрою серед вирішальної кількості населення?
Франція
Висловіть власне судження.
Німецькі
держави

12 балів
26. «Декабристи уявляються в масовій свідомості або

Італія

корисними узурпаторами, або великодушними мрійника
ми, які вирішили принести себе в жертву. А вони були —
насамперед! — політиками. Політиками некорисливими в

Австрія

19. Охарактеризуйте причинно-наслідкові зв'яз
ки між запропонованими історичними явищами та
подіями:
а) поширення ідей просвітництва в Європі — пол
ітика ліберальних реформ Олександра І — повстання
декабристів;
б) утворення Німецького союзу — поширення руху
за об'єднання Німеччини.
9 балів
20. Порівняйте особливості економічного розвит
ку Великої Британії та Російської імперії у першій по
ловині XIX ст., заповнивши таблицю:
Особливості
економічного розвитку

Велика
Британія

Російська
імперія

1.Промисловий
розвиток.
2. Розвиток сільського
господарства

Революція 1848 р. у Німеччині

більшості своїй і, головне, тверезомислячими». (Я. Гордій.

Заколот реформаторів.)
Які оцінки декабристського руху вам ще відомі?
3.
Торгівля
Яку з них ви вважаєте найбільш переконливою? Якою
є ваша оцінка цього руху? Свою відповідь обґрунтуй
21.
Порівняйте внутрішню політику ЛюдовікаXVIIIте.
та Карла X.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

